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For din klub er tilbuddet en god mulighed for at få uddannet nye dommere og til få 
nogle dommere til klubbens fægtere ved Fleuretcuppen, idet kursisterne indgår som 
dommere ved stævnet. To fluer med et smæk.  
 

DFF National dommerprøve og kursus - fleuret  
 

Birkerød d. 11.-12.04. 2015 
 

Støt din klub, gør andre fægtere glade, hjælp med til DFF's stævner, og vær med på sidelinjen på 
den cooleste måde: 

Bliv National DFF-dommer! 
 
Sted: Rudersdal Fægteklub, Birkerød Idrætscenter, sal 2.1, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.  

 
 
Indhold:  
Dagen før og under Fleuretcuppens 4. afdeling i Rudersdal Fægteklub vil der blive afholdt 
teoretisk og praktisk national dommerprøve på fleuret.  
 
Lørdag d. 11.04. indledes med en introduktion og seminardel, der indfører deltagerne i de 
specifikke krav til konkurrencedommere. Herefter vil deltagerne forberede sig til 
videoeksamen gennem øvelser. Kursusdagen afsluttes med teoretisk prøve gennem 
videoeksamination. Prøven består af en våbenspecifik og en generel del.  
 
Søndag d. 12.04. På andendagen til stævnet vil deltagerne blive sat til at dømme puljer under 
opsyn og vejledning af den dommeransvarlige (praktisk prøve). Ved den praktiske dels 
afslutning vil kursusleder give kursisterne en tilbagemelding på, om henholdsvis den 
teoretiske og den praktiske prøvedel er bestået/ikke bestået.  
 
Tidsplan (med forbehold for ændringer):  
Lørdag d. 11.04. Kl. 10.00-13.00 Introduktion og seminar  
  Kl. 14.00-17.00 Videoøvelser med afsluttende videoeksamen  
 
Søndag d. 12.04. Kl. 10.00-12.00 Praktisk del  
  Kl. 13.00-16.00 Praktisk del fortsat 
  Kl. 15.00-16.00 Afrunding og feedback.  
 



 
Tilmelding:  
Til DFF Dommerkonsulent Mads Hejrskov: 
E-mail: madsgud@hotmail.com  eller tlf.: 26210597.  
 
Kandidater tilmeldes med fulde navn, adresse, telefonnummer, e-adresse.  
 
Frist: Mandag d. 06.04.  
 
Pris: Gratis – der er intet kursusgebyr. Deltagerne skal selv betale transport, kost, logi. Få din 
klub til at betale dette.  
 
Med venlig hilsen  
 
DFF Dommeruddannelsesansvarlig & FIE-dommer  
Mads Vetli Hejrskov  
 
 
NB!  
Forudsætningerne for, at en kursist kan få udbytte af kurset og evt. bestå prøven, er:  
 
1) Kandidaten har læst FIE-reglementet og kender det (ved selvstudium har tilegnet sig det 
teoretiske stof).  
2) Kandidaten har fægtet nogle år og tidligere har prøvet at dømme i en tid i klubregi og ved 
mindre stævner (gennem egne erfaringer har udviklet sine dommerfærdigheder gennem 
praksis).  
 
Bedømmelseskriterier:  
Teoretisk del, videoeksamen: Beståelseskrav: 80% rigtige fraser, 8 ud af 10 spørgsmål rigtige.  
 
Ved den praktiske prøve prøves, om kursisten har tilegnet sig færdigheder, som sætter 
kursisten i stand til at facilitere og dømme fægtekampe med skyldig hensyntagen til 
fægtesportens regler.  
Desuden prøves det, om kursisten har opnået viden og færdigheder, som sætter denne i 
stand til at fungere som dommer under anvendelse af sin tilegnede viden om fægtesportens 
regler (teoridelen).  
 
Det ”værste” der kan ske er, at du ikke består, men så har du fået øvet prøveformen og 
reglementet og er bedre rustet til en anden prøvegang, og er i hvert fald blevet klogere på 
dommerjobbet. Der kommer flere dommerkurser – og prøver i løbet af årene.  
 
Læs mere om DFF’s dommeruddannelse på www.faegtning.dk/aktive/dommere/ 
 
Se hvem i din klub, der allerede er DFF national dommer på 
www.faegtning.dk/aktive/dommere/dommerlisten/- er du klubbens næste DFF-dommer? 
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